
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 

wyłączeń blokowych) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 75/01) 

Numer pomocy X 340/2009 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Numer referencyjny państwa członkowskiego CZ.1.04 

Nazwa regionu (NUTS) Praha, Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihový
chod, Strední Morava, Moravskoslezko 
Artykuł 87 ust. 3 lit. a), Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Na Poříčním právu 1 
128 00 Praha 2 

www.mpsv.cz; www.esfcr.cz 

Nazwa środka pomocy Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.03.2009-31.12.2013 

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

CZK 8 222,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja bezpośrednia 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

Pogram je spolufinancován podle nařízení Rady č. 1083/2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 
1260/1999. - 7 004,00 CZK (w mln)
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 
26) 

50 % — 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1) 25 % 20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2) 60 % 20 % 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się 
w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40) 

50 % — 

Pomoc w formie subsydiów płacowych na 
zatrudnianie pracowników niepełnospraw
nych (art. 41) 

75 % — 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnieniem pracow
ników niepełnosprawnych (art. 42) 

100 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz 

Numer pomocy X 885/2009 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) NEDERLAND 
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Prins Clauslaan 8 
2595 AJ Den Haag 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

www.minlnv.nl 

Nazwa środka pomocy „Bioraffinage” (pilot- en demonstratieprojecten) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Hoofdstuk 9 van de Tijdelijke energieregeling markt en innovatie 
(TERM) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2010-15.03.2010 

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 10,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

— 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku 
norm wspólnotowych (art. 18) 
(Zie Artikel 9.1 lid 1 en Artikel 9.4 lid 5 van 
de TERM) 

35,00 % 20 % 

Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b)) 50,00 % 20 % 

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 
ust. 2 lit. c)) 

25,00 % 20 % 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-16334.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst% 
3d%26vrt%3dbioraffinage%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt% 
3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4 

Numer pomocy X 57/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Presidenza della regione - Servizio coordinamento politiche per la 
montagna 
via Sabbadini, 31 - 33100 Udine 
http://www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy POR FESR 2007-2013 REGIONE AUTONOMA FRIULIA GIULIA - 
ATTIVITA 4.2.a - LINEA DI INTERVENTO 2 - BANDO RISTRUTTU
RAZIONE E RECUPERO IMMOBILI DI PREGIO 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta regionale n. 2777 del 10/12/2009 (B.U.R. n. 51 
del 23/12/2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2010-30.06.2015 

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 3,03 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje —
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Instrument pomocy (art. 5) Inne, Dotacja - Si precisa che l'importo di 3,032645 milioni di Euro 
sopra indicato si riferisce alla dotazione complessiva del regime 
e quindi a tutta la durata dello stesso 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007) 
5717 del 20/11/2007 - 0,36 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

15,00 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ 
ARG20/FOGLIA5/ 

Numer pomocy X 58/2010 

Państwo członkowskie Włochy 

Numer referencyjny państwa członkowskiego — 

Nazwa regionu (NUTS) FRIULI-VENEZIA GIULIA 
Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Presidenza della regione - Servizio coordinamento politiche per la 
montagna 
via Sabbadini 31, 33100 Udine 

http://www.regione.fvg.it 

Nazwa środka pomocy POR FESR 2007-2013 REGIONE AUTONOMA FRIULIA GIULIA - 
ATTIVITA 4.2.a - LINEA DI INTERVENTO 1 - VALORIZZAZIONE 
DELL'ALBERGO DIFFUSO - BANDO NUOVI ALBERGHI 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Delibera della Giunta regionale n. 2698 del 3/12/2009 (I Supplemento 
Ordinario n. 26 del 16/12/2009 al B.U.R. n. 50 del 16/12/2009) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2010-30.06.2015 

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

EUR 9,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Inne, Dotacja - Si precisa che l'importo di 9 milioni di Euro sopra 
indicato si riferisce alla dotazione complessiva del regime e quindi 
a tutta la durata dello stesso
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Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

POR FESR 2007-2013 - Decisione della Commissione europea C(2007) 
5717 del 20/11/2007 - 2,21 EUR (w mln) 

Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie (art. 13) Program pomocy 

15,00 % 20 % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
dla MŚP (art. 15) 

20,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/dettaglio.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/AT11/ 
ARG20/FOGLIA5/ 

Numer pomocy X 65/2010 

Państwo członkowskie Dania 

Numer referencyjny państwa członkowskiego 2506/1236-0002 

Nazwa regionu (NUTS) — 
— 

Organ przyznający pomoc Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
Danmark 

ens@ens.dk 

Nazwa środka pomocy Statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Bekendtgørelse nr. 1396 af 11. december 2009 om statstilskud til 
miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy - 

Zmiany istniejącego środka pomocy — 

Czas trwania pomocy 01.01.2010-31.12.2012 

Sektor(y) gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Rodzaj beneficjenta MŚP 
duże przedsiębiorstwo 

Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

DKK 5,00 (w mln) 

Przeznaczona na gwarancje — 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 

Odesłanie do decyzji Komisji — 

W przypadku współfinansowania z funduszy 
wspólnotowych 

—
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Cele 
Maksymalna intensywność pomocy w % lub 

maksymalna kwota pomocy w walucie 
krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na 
inwestycje zwiększające oszczędność energii 
(art. 21) 

60,00 % — 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 

http://www.retsinformation.dk 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=128903
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